Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od

2020-01-01

Okres do

2020-12-31

Data sporządzenia

2021-12-29

Kod sprawozdania

SprFinOpWZlotych

Wariant sprawozdania

Kod systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja schemy

1-2

1
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

Fundacja Edukacyjna im. Władysława Śmiałka
Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawski

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Kod kraju

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawski

Gmina

Warszawa

Ulica

Aleje Jerozolimskie

Nr budynku

100

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

00-807

Poczta

Warszawa

NIP

7010810419

KRS

0000723935

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

Założenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U.
z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 6 dla jednostek, o których mowa w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przychody i koszty
są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub
dokonania płatności. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. Organizac
ja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe
wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie
o podatku dochodowym osób prawnych, stosowana jest metoda liniowa. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu. Podstawą dokonania odpisów
amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 10.000 zł, w
odniesieniu do majątku trwałego Fundacji, jest aktualny plan amortyzacji. Należności i zobowiązania wykazuje się w
kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według
średniego kursu dla danej waluty ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Krajowe środki pieniężne wykazane są w
wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według średniego kursu
dla danej waluty ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działaln
ości pożytku publicznego i o wolontariacie.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

43 110,19

78 546,56

-

• Aktywa trwałe

0,00

0,00

-

• Aktywa obrotowe

43 110,19

78 546,56

-

•• Inwestycje

43 110,19

78 546,56

-

Pasywa razem

43 110,19

78 546,56

-

• Fundusz własny

43 110,19

78 362,56

-

•• Zysk (strata) z lat

75 251,30

70 837,46

-

•• Zysk (strata) netto

-32 325,61

4 413,84

-

184,50

184,50

-

krótkoterminowe

ubiegłych

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat
Przychody z działalności
statutowej

1 397,86

91 970,22

-

33 723,47

21 132,76

-

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

-32 325,61

70 837,46

-

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

-32 325,61

70 837,46

-

Zysk (strata) netto (M N)

-32 325,61

70 837,46

-

Koszty działalności
statutowej
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Informacja dodatkowa za 2020

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

informacja_dodatkowa_2020.pdf
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